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Passagem
secreta no 
videogame
do Mario

Rodovia
(abrev.)

Aquilo que
torna

(alguém)
famoso

Língua do
(?), brin-
cadeira
infantil

Festa
literária
noturna

"(?)
Monde",
jornal

francês
Luta pela

causa
palestina

(sigla) 

Europa
(abrev.)

Daniele
Suzuki, por
sua des-

cendência

Produto
avícola
passível
de goro 

Adiante
Tecido de
véus de
noivas

Ave
insetívora
Filtro do
sangue

Trouxeram
o Carnaval

para o
Brasil no
século
XVII

"(?) Sorte",
inscrição
de provas
Amargo

É mais ativa para quem
tem a agenda cheia
nos fins de semana Camada

de tinta

"Amigo" 
do sicrano

Jesus, pelo
modo co-
mo morreu

Glacial
(?) White, 
presidente

do UFC

Concessão
básica do
programa de governo
"Minha Casa, Minha

Vida"

Instalação elétrica que diminui
riscos de choque e sobrecarga 
em casa O 1º fa-

bricado no Brasil foi o DKW-Vemag (1956) 

Fileira
(?) Pitt,
astro do
Cinema

Elemento
estrutural 
do romance

policial 

Sufixo de
"poetisa"
Refeições

cristãs
Ouvido,

em inglês
O Planeta
Vermelho

Animal
que teria

sido extin-
to após a
queda de

um
asteroide
na Terra

Também,
em inglês
Glória (?),
repórter

Midnight
(?), grupo
de rock da
Austrália

(?) Rennó,
jornalista
do progra-
ma "Encon-
tro com Fá-
tima Ber-
nardes"
até 2019

Título no-
bre inglês
Aconte-

cimentos 
inespera-

dos
(?)

Pantanal,
estádio de

Cuiabá 
Newton

(símbolo)
Observa;
enxerga

Oferte;
conceda

O Universo

Rodrigo
Santoro,

ator 

(?) dos Reis, municí-
pio flumi-
nense com
365 ilhas 

Não, em
francês
Liga de

basquete

FVT
CRUCIFICADO

GELADOALEM
DANATRAMA

DINOSSAUROÃD
TOOOILBOA
ICEARD
MARIAMARTE

CONSAGRADOR
BGLAIRDE

SIRPOCS
LANCESOLP
IOSANSEI

ARENARIMN
IUNBAOVO

PORTUGUESES

2/le. 3/ear — nba — non — oil — sir — too. 4/dana. 6/ágapes — sansei. 18/crédito imobiliário.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

Jogo dos Sete Erros: 1-antena do caracol; 2-olho do caracol; 3-nuvem; 4-miolo da concha do 
caracol; 5-sombra do caracol; 6-detalhe no solo à direita; 7-tronco da árvore.

jogo dos sete erros

Capítulo 25 - Segunda-feira
Duque fica em dúvida entre desembarcar com Cassiano ou 
seguir para o Rio de Janeiro com Amaralina. Quirino conta 
a Samuel o motivo de seu pedido de demissão da casa de 
Dionísio. Samuel e Lindaura se assustam ao ver a medalha 
de Dionísio no pescoço de Samuca. Cassiano chega à Vila 
dos Ventos e se recorda dos momentos que viveu com Ester. 
Juliano se prontifica a ajudar Natália a alugar um barco para 
iniciar suas pesquisas. Chico e Cassiano se reencontram.

Capítulo 26 - Terça-feira
Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato comen-
ta com Bibiana que seus filhos estão distantes. Samuel mos-
tra a medalha de Dionísio para Quirino. Cassiano discute com 
Alberto. Ester manda Cassiano embora. Taís e Olívia abraçam 
Cassiano. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. 
Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu fi-
lho. Ester vai até a praia e encontra Cassiano.

Capítulo 27 - Quarta-feira
Cassiano conta para Ester tudo o que passou durante os sete 
anos em que esteve preso no Caribe. Ester fica confusa e pre-
fere se afastar de Cassiano. Juliano convida Natália para sair 
de barco. Duque explica a Cassiano o motivo de ter falsifica-
do seu atestado de óbito, revelando que a intenção era salvar 
o piloto. Bibiana fica apavorada com a tempestade que se for-
ma. Candinho encontra Ariana. Alberto vai à casa de Cassiano.

Capítulo 28 - Quinta-feira
Cassiano recebe Alberto e apresenta Duque, que se disfarça de 
investidor. Donato surge com o barco repleto de peixes. Hélio se 
aproveita do romance com Zuleika para obter informações sobre 
o que está acontecendo na mansão. Samuel revela a Cassiano 
que Samuca é seu filho. Alberto avisa a Ester que Cassiano não 
irá tirar Samuca dele. Samuel avisa a Lindaura que reunirá pro-
vas contra Dionísio. Cassiano vai à escola de Samuca.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Cassiano fica comovido ao ver Samuca. Alberto orienta Hélio 
a encontrar um comprador para a mina. Donato devolve o di-
nheiro que Bibiana emprestou, sem saber que a quantia era 
de Hélio. Duque consegue alguns fios de cabelo de Samuca, 
para que Cassiano faça o exame de DNA. Juliano beija Natália. 
Cristal aceita se apresentar em turnê pelo Brasil. Duque avisa a 
Cassiano que Cristal vem ao Brasil.

Capítulo 30 - Sábado
Duque revela que Cristal aceitou cantar na inauguração do 
Flor do Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio quem em-
prestou o dinheiro para a compra do barco. Alberto sofre com 
receio de que Cassiano o afaste de Samuca. Veridiana, Lino 
e Dadá ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. 
Guiomar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpre-
ende ao ver Cassiano com sua família. 

Capítulo 157 - Segunda-feira
Germano fica desnorteado com a notícia de que Lili está grávida 
e com a possibilidade de o filho ser de Rafael. Rosângela pede 
Florisval em casamento. Germano afirma a Lili que a ama e que cui-
dará do bebê que espera mesmo que não seja seu filho biológico.

Capítulo 158 - Terça-feira
Lili insinua que o bebê é de Germano. Florisval e Rosângela 
comemoram a notícia do casamento com os filhos. Claudia 
avisa a Carolina que o pedido de adoção foi negado pelo Juiz 
por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a Eliza que 
retire o processo que move contra ela.

Capítulo 159 - Quarta-feira
O advogado de Eliza avisa à modelo que não pode retirar o pro-
cesso contra Carolina. Lili cai da escada e desfalece. Claudia re-
vela a Carolina que Gabriel é soropositivo. Carolina diz a Claudia 
que quer ser mãe de Gabriel. Depois da visita ao médico, 
Germano tranquiliza Lili ao afirmar que ela e o bebê passam bem. 
Gilda descobre que Carlinhos está se encontrando com Dino.

Capítulo 160 - Quinta-feira
Gilda acusa Dino de querer transformar Carlinhos em um 

bandido. Dino pede a Gilda uma quantia alta de dinheiro para 
pagar suas dívidas, prometendo deixá-la em paz. Gilda perde 
perdão a Riscado e o readmite no bar. Jonatas revela a Eliza 
que deseja terminar seu namoro com ela.

Capítulo 161 - Sexta-feira
Jonatas termina seu namoro com Eliza. Hugo oferece dinhei-
ro a Dino para que o bandido se afaste de Gilda. Carolina con-
segue a guarda provisória de Gabriel. Eliza avisa a Germano 
que Dino está chantageando Gilda e Hugo. Germano tranqui-
liza Eliza, dizendo à filha que apreenderá Dino.

Capítulo 162 - Sábado
Germano avisa a Eliza e Gilda que planejou com Zé Pedro um 
flagrante para capturar Dino. Peçanha é preso, mas Dino con-
segue fugir. Gilda teme que Dino a procure e conta aos filhos 
a verdade sobre o ex-marido. Meleka pede Jojô em namoro e 
deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento, e 
Rosângela decide deixar a igreja.

Capítulo 07 - Segunda-feira
Zeca resgata Ritinha e a leva de volta a Parazinho. Cibele tem 
um desentendimento com Shirley, e Dantas tenta acalmar a fi-
lha. Eugênio convida Irene para jantar e mente para Joyce. Ivana 
se arruma para sair com Cláudio. Rubinho fala de sua infância 
com Bibi. Shirley é atropelada, e Jeiza cuida da moça. Ivana vê 
Eugênio e Irene juntos. Aurora procura Caio. Edinalva surpreen-
de Ritinha. Edinalva repreende Ritinha na frente de toda a vila. 
Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi.

Capítulo 08 - Terça-feira
Joyce ouve Ivana falando com Eugênio sobre o jantar. Simone 
fica decepcionada com o que Ivana conta sobre seu encon-
tro com Cláudio. Silvana inventa uma desculpa para justificar 
a Eurico o desfalque em sua conta bancária. Caio oferece a 
Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família mo-
rarem. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu acei-
tar o projeto de Eugênio. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir 
a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de 
Caio. Ritinha procura Zeca.

Capítulo 09 - Quarta-feira
Heleninha percebe que Bibi não sabe que o imóvel em que 
está pertence a seu irmão. Eugênio convida Caio para traba-
lhar com ele. Caio pede para Dantas empregar Rubinho em 
seu restaurante. Vitor pede Jeiza em casamento. Caio expli-
ca para Heleninha por que emprestou sua casa para Bibi. 
Eugênio recebe o telefonema de Irene na frente de Eurico e 
fica constrangido. Ivana se observa em frente ao espelho.

Capítulo 10 - Quinta-feira
Aurora avisa a Rubinho sobre o emprego que conseguiu para 
ele. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Eurico 
exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem sa-
ber que o objeto não pertence à esposa. Eugênio almoça com 
Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho 
consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Ritinha 
afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Cibele experimen-
ta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.

Capítulo 11 - Sexta-feira
Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para 
Simone que Joyce sente vergonha dela. Abel descobre que 
Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia 
do índio. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e re-
clama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. 
Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O cami-
nhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma 
espingarda em sua direção.

Capítulo 12 - Sábado
Zeca acerta um barqueiro com a arma e lembra da profecia do 
índio. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu casamento. Zeca leva 
o barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy a leve 
para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam. Zeca perde seu 
caminhão para pagar indenização ao barqueiro e fica desolado. 
Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e recupe-
ra a bolsa de Joyce. O empresário estranha o nome no recibo de 
pagamento. Caio tenta conversar com Silvana sobre sua compul-
são por jogo. Ruy vai ao esconderijo que conseguiu para Ritinha.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não ser 
enviados pela emissora.

Pelos no nariz: descubra os 
riscos e vantagens dos 
métodos mais comuns 
na hora de apará-los

As cílias, nome técnico dos 
pelos dentro das narinas, são es-
senciais para a nossa saúde, pois 
servem para proteger as vias res-
piratórias e, consequentemen-
te, evitar que germes, bactérias 
e até mesmo detritos cheguem 
ao pulmão. O problema ocorre 
quando acontece a hipertricose, 
ou seja, o crescimento excessivo 
dos pelos, que podem incomodar, 
causar coceiras, espirros e, para 
muitos, ser até esteticamente 
um incômodo, já que é possível 
vê-los para fora do nariz.

Embora mais comum com o 
avanço da idade, é normal que 
homens e mulheres se sintam 
desconfortáveis e busquem mé-
todos de removê-lo, o que exige 
cautela e cuidados, já que uma 
depilação mal feita nessa área 
pode comprometer seriamente a 
saúde como um todo. “Para aque-
les que desejam recorrer à depi-
lação no nariz, é necessário co-
nhecer os métodos mais comuns 
e indicados sem que o organismo 
fique suscetível às ameaças”, ex-
plica Regina Jordão, fundadora e 
CEO do Pello Menos, rede espe-
cializada em depilação à cera.

Para ajudar nessa tarefa, a 
executiva lista abaixo alguns 
cuidados que se deve ter antes 
de escolher um dos métodos. 

Pinça

Não é, nem de longe, um 
método recomendado, pois são 
grandes os riscos de se machu-
car e eliminar os pelos pela raiz, 
reduzindo, assim, as chances 
de defesa do organismo contra 
agentes externos. “Cuidado com 
a pinça, pois como é um instru-
mento com ponta, pode lesio-
nar a narina facilmente se não 
for precisa na hora de puxar o 
pelo. Além do mais, pode dei-
xar a pessoa exposta a contami-
nantes sem necessidade”, desta-
ca Regina.

Tesouras

Existem tesouras fabricadas 
especialmente para depilação do 
nariz, que possuem pontas mais 
delicadas, permitindo uma reti-
rada menos agressiva dos pelos. 
“Mas atenção, nada de recor-
rer aquelas direcionadas para 
unhas e cabelos, viu? Estas pos-
suem pontas afiadas que podem 

ferir suas narinas”, ressalta a 
executiva.

Cera

A aplicação do produto acon-
tece por meio de um palito, que 
é inserido nas regiões mais ex-
ternas da narina. Os pelos que 
aderirem à cera, são elimina-
dos quando o palito for retirado. 
“Aqui vale um alerta: cuidado 
na hora de escolher o local para 
este procedimento. Faça com 
alguém de confiança. O ideal é 
que o especialista remova os pe-
los da entrada da cavidade nasal 
e uma faixa na parte de fora, eli-
minando apenas o necessário”, 
completa.

Aparelhos elétricos

Os aparelhos elétricos têm 
acessórios que, acoplados, eli-
minam os pelos do rosto. Eles 
irão cumprir a função de apa-
rar aqueles pelos do nariz com 
maior praticidade e de forma 
mais rápida, porém é preciso 
uma atenção especial com este 
equipamento. “Evite inseri-lo 
muito profundamente nas nari-
nas para que não faça a retirada 
dos pelos que são fundamentais 
para manter seu organismo pro-
tegido”, diz Jordão. “Posicione-o 
na entrada da narina, tendo cui-
dado para retirar apenas aqueles 
que estão mais aparentes, nada 
mais que isso”, finaliza.
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